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ABSTRACT

This study discusses an IT-project, which was carried out through 1996-99. The study is
based on the qualitative research tradition case study.
I wanted to get a deeper insight about how the IT-project was performed and how the
participants interpreted the course of events.
The purpose with this study was to examine and describe how the communication worked
between the district and school.
I made several interviews to acquire knowledge about how the participants were thinking
about the project.
The results shows that it has been rather much information from the district to the school, but
the information did not reach the pedagogues. The communication occurred rarely.

(Keywords: IT-project, communication, information).
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SAMMANFATTNING

Uppsatsen handlar om hur information och kommunikation har sett ut mellan kommun och
skola under den stora IT-satsningen 1996-99.
Studien grundar sig i den kvalitativa forskningstraditionen ”Fallstudie”. Jag ville inhämta en
djupgående insikt om IT-satsningens genomförande och deltagarnas tolkning av
händelseförloppet.
Syftet med studien har varit att undersöka och beskriva hur kommunikationen har fungerat
mellan kommun och skola under genomförandet av IT i skolan.
För att få kunskap om vad kommunens företrädare och pedagoger tyckte och tänkte om IT-
satsningen har jag intervjuat ett antal personer. Pedagogerna har intervjuats i ”Fokusgrupper”,
med ostrukturerade frågor och kommunens företrädare har intervjuats enskilt, med delvis
strukturerade frågor. För att kunna göra en detaljerad analys användes bandspelare.
Intervjuerna har varit c:a en timme långa. 
I analysen framkommer att det har funnits ganska mycket information från kommunens sida
ut till skolan, men informationen har inte nått fram på tillfredställande sätt, för att kunna ge
något positivt resultat.
Någon egentlig kommunikation kan man inte tala om. Små ansatser till kommunikation kan
spåras genom den utbildning som givits.
(Nyckelord: IT-projekt, kommunikation, information).
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1 INLEDNING

Den här uppsatsen handlar om IT, kommunikation och skola i en medelstor
kommun i mellansverige. Samhället har genomgått en omvälvande förändring
under de senaste decennierna när det gäller att använda IT – informationsteknik.
Utvecklingen inom informationsteknikens område har varit och är mycket snabb.
Det har resulterat i att arbetsliv och levnadssätt har förändrats. Kommunikation
och informationshantering utvecklas i en allt snabbare takt. Det ställer högre krav
på människors kompetens inom de här områdena. 

I dagens samhälle är det en självklarhet att kunna använda IT som ett pedagogiskt
verktyg i det dagliga arbetet. Det finns datorer, skrivare, scanner, digitalkameror
m.m. överallt i vår omgivning. Vi måste lära oss hur de fungerar, för att kunna
använda dem på bästa möjliga sätt.

Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper
som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem (Lpo 94, s11). Skolan
ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda
informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande (Lpo 94,
s12).

Alla som arbetar i skolan har ett uppdrag att understödja elevernas utveckling i
dataundervisning och främja användningen av informationsteknik i sin dagliga
verksamhet.

Skolan bär ett stort ansvar i den här utvecklingen. Den ska arbeta för en
kontinuerlig utveckling, både organisatoriskt och pedagogiskt. Grunden för all
undervisning bygger på demokratiska och mänskliga principer och
barnkonventionen. Alla elever, oavsett kön, etnisk tillhörighet och sexuell
läggning ska ha samma förutsättningar att studera. Skolan har ett speciellt ansvar
för barn och elever som är i behov av särskilt stöd. Arbetet ska vara förebyggande
och insatserna ska sättas in så tidigt som möjligt. (Ur skolplan i den aktuella
kommunen, 2002)

Detta har inneburit att jag ställt mig en del frågor. Har pedagogerna givits
förutsättningar för att kunna realisera de uppställda målen? Har de fått den
kompetensutveckling inom IT som krävs för att de professionellt ska kunna utföra
sin uppgift? Har pedagogerna skickat signaler till kommunen om att de behöver
kompetensutveckling på det här området? Vet kommunen vilken typ av IT-
kompetens som efterfrågas i skolan? Behövs samma kompetens överallt eller
skiljer sig behoven åt beroende på var man arbetar? 
Därför har jag valt att undersöka en skola i en kommun och försökt beskriva hur
kommunikationen dem emellan har fungerat under IT-satsningens genomförande
under åren 1996-99.

Mitt intresse för teknik, tillsammans med min textillärarutbildning i kombination
med nya kunskaper i Kommunikationsvetenskap har legat som grund till att
undersöka hur kommunen och skolan har kommunicerat med varandra under
genomförandet av IT i skolan.
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Min lust att veta mer om det här området väcktes när jag gick en ITiS-kurs läsåret
01/02. ITiS  står för IT i skolan och kommer att presenteras utförligare längre
fram. ITiS är den mest omfattande satsningen någonsin på kompetensutveckling
inom hela skolan - av personal, elever och skolledning. Kompetensutvecklingens
mål har varit att utveckla lärares kunnande om IT samt arbetssätt och arbetsformer
i skolan för att därigenom främja användningen av IT som ett lärandets verktyg.
Satsningen har pågått under åren 1999-2002 och regeringen har satsat totalt 1,7
miljarder kronor (enl. Delegationen för IT i skolan, 2003).

Under ITiS – kursens gång fick jag många gånger höra att kommunens sätt att gå
vidare med regeringens satsning var mindre bra. Pedagogerna gav många exempel
på frågeställningar och teman som de tyckte att kommunen borde gjort
annorlunda. De tyckte att kommunen lade ner stora pengar på att förse skolorna
med datorer, men de glömde att först utbilda de berörda pedagogerna.
Pedagogerna ifrågasatte på vilket sätt dataanvändningen skulle vara av positiv art.
Eftersom jag själv arbetar i skolan så har jag sett hur detta motstånd mot
dataanvändning faktiskt ökar. Pedagogerna tyckte att de som duktiga pedagoger
arbetar bättre med sitt nuvarande arbetssätt. De kan inte se hur dataanvändningen
ska göra undervisningen bättre. Många pedagoger vägrar att befatta sig med
datorerna över huvud taget, därför att de inte kan se fördelen med
dataanvändningen.
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2 BAKGRUND

2.1 BEGREPP

Informationsteknik, eller IT är ett ganska nytt begrepp. I engelskan talar man om
”information technology”. På svenska kan det betyda både ”teknologi”, läran om
teknik och ”teknik”. Det kan därför vara på sin plats att ge en förklaring till
begreppet IT. Begreppen IT och ITiS används i olika sammanhang, men blandas
ofta ihop. Jag har valt att definiera IT utifrån Nationalencyklopedins och IT-
kommissionens förklaringar. ITiS förklaras utifrån ITiS-studiehandledningen.

2.2 IT

IT, enligt Nationalencyklopedin(2003): informationsteknik, även
informationsteknologi, samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats
genom framsteg inom datateknik och telekommunikation.
IT, enligt IT-kommissionen: Tonvikten kan läggas både på teknisk utrustning för
informationsbehandling och på metoder och tillvägagångssätt för att utnyttja
informationstekniken. IT har kommit att stå som sammanfattande benämning på
ett komplext fenomen där nyckelorden är information, automation och
kommunikation. IT avser alla slag och alla former av information – register,
tabeller, texter, bilder, filmer och musikstycken kan alla hanteras och förmedlas i
både kända och nya former genom IT(SOU 1995:68, s7).

2.3 ITiS

ITiS står för IT i skolan. Ingegerd Wärnersson, dåvarande skolminister, säger i
förordet till studiehandledningen för arbetslagen inom ITiS(2000) att: skolans
uppgift är att både vara en objektiv samtalsledare och en subjektiv vägvisare, som
kraftfullt skall hävda gemensamma grundläggande och demokratiska värderingar.
Skolan och lärarna får aldrig undandra sig ansvar i dessa frågor. Hon säger vidare:
regeringens satsning på IT i skolan har tillkommit för att ge lärarna stöd att ta till
sig och utnyttja de möjligheterna. Det innebär också ett stöd för att göra
lärararbetet mer varierat och skolan till en mer spännande arbetsplats för både
elever och lärare.

För att få delta i ITiS måste deltagarna arbeta utifrån förutbestämda pedagogiska
idéer. Pedagogerna måste delta i ett arbetslag. En stor del av
kompetensutvecklingen är tänkt att ske som ett lärande i arbetet, vilket resulterar i
att varje arbetslag genomför ett utvecklingsarbete tillsammans med eleverna. ITiS
kräver att utvecklingsarbetet ska uppfylla tre kriterier vilket innebär att det ska
vara ämnesövergripande, problembaserat och elevorienterat. Syftet med detta är
att utveckla lärares och elevers arbetssätt.
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3 TEORETISK REFERENSRAM

Det pågår mycket forskning på området IT och lärande runt om i världen. IT är en
angelägenhet för många länder. Det är alltså ingen isolerad företeelse i Sverige.
Jag har sökt efter forskning som är förhållandevis ny, dvs, forskning som är gjord
efter IT-satsningen i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Frågor kring
datorstött lärande har varit intressant för mig att titta på och jag har gjort ett urval
av relevant litteratur.

3.1 IT I ANDRA LÄNDER

Nu var det inte bara Sverige som förberedde sig för en omfattande IT-satsning. På
många håll i världen hade man samma tankar som i Sverige, och på en del håll har
man kommit betydligt längre i sina strategier och åtgärder för att öka
användningen av IT. SOU (1995, 1995:68) har gjort en sammanställning av IT-
satsningar som tydligt visar detta fenomen.

Frankrike har arbetat med program för IT-användning sedan slutet av 1970-talet.
USA arbetar på att bygga en nationell informationsstruktur med satsningar på
kommunikationsnätverk, databaser, utbildning, administration m.m. I Danmark
presenterades en IT-politisk handlingsplan i mars 1995. Områden som berörs är
bl.a. servicenät för offentlig förvaltning, utbildning, kulturnät, säkerhetsfrågor,
forskningssamverkan och funktionshindrades möjligheter.(SOU,1995:68,
s10) 

I Kanada har man annat ett system där man arbetar med lagstiftning och andra
regelverk. Det kallas ”National Information Highway Advisory Council” och
motsvarar den svenska IT-kommissionen.

Det finns program för bl.a. skolorna och biblioteken som syftar till att nå
avlägsna platser i landet. I Nederländerna finns digitala städer i Amsterdam och
Antwerpen. Dessa städer är elektroniska mötesplatser som medger tillgång till
bl.a. allmän och administrativ information. Liknande telestäder eller digitala
städer finns bl.a. i Singapore och Hong Kong (SOU, 1995:68, s10).

Många länder har uppmärksammat IT:s betydelse och det pågår ett intensivt
arbete med att bygga strategier för ett ökat användande av IT i samhället.

3.2 LÄRARROLLEN OCH IT

Den förändrade lärarrollen innebär nya arbetsuppgifter. I och med den här
förändringen antas IT spela en viktig roll. Jedeskog (1998, s61) betonar att det är
den professionelle läraren som avgör om och när IT är ett lämpligt hjälpmedel i
undervisningen. IT-användningen i skolan skapar förutsättningar och möjligheter
som inte funnits tidigare, tex Internet, men till slut är det ändå den enskilde
lärarens intresse och syn på elever, kunskap och lärande som styr utvecklingen.
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I de dokument för skolan som är aktuella i slutet av 90-talet beskrivs
förändringar av skolan, framför allt beträffande arbetssättet. Eleverna ska inte
längre serveras kunskap från lärarna utan bland annat med hjälp av IT själva
söka information. Den inhämtade informationen ska bearbetas, värderas,
analyseras och granskas kritiskt och av den enskilde eleven förvandlas till
kunskap. I detta arbete behövs inte längre den kunskapsförmedlande läraren utan
i stället en lärare som beskrivs som handledare, coach och navigatör
(Jedeskog, 1998, s60).

3.3 DATORSTÖTT LÄRANDE

I min studie framkommer att pedagogerna är ovilliga att använda dator i
undervisningen. De tycker inte att de gör ett bättre arbete med datorn än med sina
traditionella undervisningsmetoder. 

Studien ”Examining teacher´s beliefs about the role of technology in the
elementary classroom”(Ertmer, P. m fl, 1999) handlar om lärares/pedagogers
åsikter om dataanvändning i undervisningen. Den handlar också om svårigheterna
med att integrera datoranvändning i undervisningen. Forskarna har observerat
många begränsningar i dataanvändningen, tex begränsad utrustning och brist på
tid för träning och reflektion. 

Pedagogerna i den här undersökningen skiljer sig inte från mina informanter.
Tvärtom, de tycker att dataanvändningen har sina begränsningar i tekniken och
pedagogiken. Därför tycker man att det är bättre att använda sig av de vanliga
traditionella instrumenten för inlärning. 

Den slutsats man drar i den här undersökningen är ungefär densamma som jag
kommit fram till. Det krävs en förändring i dataundervisningen  och förändringen
måste få ta tid. Lärarna måste få utrymme för träning och reflektioner kring
datortänkandet och de måste tro på det de gör, annars finns det ingen anledning att
förändra undervisningen. De stora bekymren med tekniken måste ses över. Den
minimala tid som finns för dataanvändningen, äts många gånger upp av tekniska
problem.

Några av de viktigaste svaren som mina informanter lämnat, är att det inte finns
tid. Ingen tid för datorträning, planering, reflektion eller samtal med kollegor om
IT-användning.

Lärarna behöver inte bara kunna använda datorn praktiskt utan de
behöver även veta när de ska använda den, till vad och varför.
Svaren på frågorna när, var och varför kräver insikt, reflektion och
självkänsla. Därmed tar det tid för den enskilda läraren att skaffa sig
ett eget, professionellt övervägt förhållande till datoranvändningen i
undervisningen (Riis, 2000, s 14)
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Detta skriver Ulla Riis (2000) i artikeln ”Skolans datorisering under 1980-90-
talen”. Artikeln finns att läsa i Skolverkets forskningsöversikt ”IT i skolan mellan
vision och praktik”.
Riis (2000) påpekar att vi har kommit in i ett nytt användningsområde inom
datatekniken, nämligen kommunikation. Hon understryker att kombinationen av
teknik och kommunikation är det nya och det som är socialt och kulturellt viktigt
(s 17).
Pedagogerna ställs alltså inför ännu en utmaning i dataanvändningen.

I studien ”Technology integration practice as a function of pedagogical expertise”
(2001, Pierson, M.E.) har man undersökt hur pedagoger med varierande tekniskt
kunnande använde datatekniken i förhållande till traditionellt lärande. Här
framkom det att lärare ibland använder datatekniken som de har kunskap om, och
känner sig trygga med sin egen datakunskap. Pedagogerna använder inte datorn
för datorns skull. De ser mer till pedagogiken och om de känner sig mer trygga i
sin ”traditionella” lärarroll, så använder de den i stället.
 
De här resultaten styrker de resultat som framkommit i min studie. Det speglas
tydligt genom en av mina informanter, som säger:

I skolvärlden där man hade jobbat mycket med det här med att läsa
och skriva… så kom det här med datorer in, personalen kände inte
när det kom, att det var ett verktyg och ett hjälpmedel i
undervisningen, utan det var mera som nånting besvärligt, som
man inte kunde hantera (W)

IT-satsningen i skolan bör mynna ut i ett mer flexibelt lärande.
”Lärkraft”, är titeln på KK-stiftelsens skriftserie (2002) som handlar om en
översikt om frågor kring datorstött lärande. Maria Larsson, doktorand vid Lunds
universitet har gjort en sammanställning av forskning om frågor kring datorstött
lärande. Hennes syfte med denna översikt är att lyfta fram forskning om
informationsteknikens påverkan på elevers lärande. Fokus i skriften ligger på
områdena pedagogik och kognitionsforskning, med betoning på barns och
ungdomars lärande i skolmiljö. Larsson fokuserar på om, och i så fall hur,
informationstekniken påverkar lärprocessen och elevers lärande. Hon presenterar
ett urval av forskning inom området IT och lärande.

3.4 UTVÄRDERING AV KK-STIFTELSENS ARBETE

KK-stiftelsen bildades 1994 av medel från löntagarfonderna och med syfte att
stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och öka sysselsättningen. Deras
arbete innebär bl a att de stödjer kunskaps- och kompetensutbyte mellan
universitet, högskolor, forskningsinstitut och det svenska näringslivet. De
finansierar forskning och de arbetar aktivt för att främja användandet av IT(KK-
stiftelsens skriftserie, Den fjärde basfärdigheten, 2000).  

KK-stiftelsens satsning på ett trettiotal skolutvecklingsprojekt med IT-inriktning
har utvärderats i olika omgångar. De redovisas i olika rapporter. I rapporten ”Säg
IT - det räcker”, som kom ut 2002, avslutades hela utvärderingsarbetet. Den
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kommun där jag gjort min undersökning har inte varit med i något av KK-
stiftelsens projekt och därför inte varit föremål för någon utvärdering, men de
resultat som framkommit i min studie uppvisar många likheter med
utvärderingarna i de olika rapporterna. Riis m.fl. (2002) visar på några intressanta
aspekter. Hon skriver så här

� kostnader för drift, återanskaffning, tekniker m.m. tas upp som en
möjlig framtida problemkälla

� flera lärare vittnar om att utvecklingsarbetet inte givit mer tid för
reflektion och experimenterande, utan snarare skapat större tidspress
och mindre tid för att reflektera över verksamheten
(s 46-48).

Från rapporten “Säg IT – det räcker” ges en rad olika råd och rekommendationer
till kommunala aktörer som alla kommuner kan ta del av, inte bara de som varit
med i något projekt. Jag sammanfattar några av dessa råd och för den som vill läsa
mera finns råden  i rapporten ”Säg IT – det räcker”(2002) s206-207.
Det är uppenbart att ingen av satsningarna inneburit den drastiska förändring av
skolan som tycks ha föresvävat beslutsfattarna inför varje projekt. Kommunala
aktörer bör skapa mer stabila strukturer för att stödja skolans IT-användning, men
kanske framför allt skolutveckling i takt med övrig samhällsomvandling.
Ett byte från teknikfokus till ett arbete inriktat på frågor om vilka kunskaper och
färdigheter som är viktiga i ett föränderligt samhälle.
Ta tillvara den kunskap som finns från personer med tidigare erfarenheter inom
området. Allt från skolutvecklare, skolledare, lärare, skoladministratörer,
projektexpertis samt forskare.
Förstärk forskning och utveckling rörande lärandets villkor i ett föränderligt
samhälle och hur utvecklingen av kunskaper och färdigheter som bedöms som
viktiga kan understödjas av skolan.

I min studie har det framkommit att det efterfrågas precis de råd och
rekommendationer som ges i avsnittet ovan. Mina informanter vill vara med och
påverka utvecklingen, därför att de är experter inom sitt arbetsområde. 
Kommunens företrädare hade mycket stora förhoppningar på IT-satsningen och
trodde eller räknade med att detta skulle innebära ett helt nytt sätt att se på IT. Så
har inte varit fallet. Det har i verkligheten skett väldigt lite på det området.
Ett av råden är att byta från teknikfokus till ett arbete inriktat på frågor om vilka
kunskaper och färdigheter som är viktiga i IT-användandet. Om vi kan få in den
diskussionen mellan kommunens och skolans personal så kan det skapa positiva
förändringar. Då kan vi i grunden bygga en ny plattform av pedagogiskt kunnande
för att utveckla användningen av IT.

3.5 DE MINDRE SKOLUTVECKLINGSPROJEKTEN

Det finns även en utvärderingsrapport om de mindre projekten, ”Utvärdering av
KK-stiftelsens satsning på de mindre skolutvecklingsprojekten”, författad av Inger
M. Andersson och Bengt Grensjö(2002). Jag sammanfattar även här
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helhetsbedömning och rekommendationer och hänvisar till rapporten för den som
är intresserad av att veta mer.

Ur helhetsbedömningen kan man se att:
It är dyrt. Pengar kan idag utgöra hinder i skolor och hem. Skolan har på IT-
området fortfarande kompensatoriska uppgifter i att ge barn som ej har tillgång till
datorer i sina fritidssammanhang, möjlighet att få datorerfarenheter i skolmiljöer.
IT är abstrakt. Det abstrakta reser kunskapshinder särskilt bland vuxna och äldre,
samt även barn som inte kan få erfarenheter i hemmiljön. 
IT är sårbart, bräckligt, komplicerat och åldras fort. Det betyder att behovet av
uppgraderingar och teknisk support är stort.

Rekommendationernas budskap lyder så här:

Bygg in samarbete mellan den pedagogiska forskningens professionella och
utbildningspraktikens professionella i dessa utvecklingsmiljöer. Dessa två
grupper av professionella har kompletterande kompetenser att föra in i ett
skapande samarbete.

Forskarutbildning för projektlärare. Med utgångspunkt i kunskapsproblem i
dessa utvecklingsmiljöer skall det vara möjligt i samarbetet med den
pedagogiska forskningens professionella för lärare att genomgå
forskarutbildning.

Knyt nätverk av skolor kring var och en av utvecklingsmiljöerna. Bilda en
referensgrupp av lärare, lärarutbildare, forskare kring dessa miljöer. Nätverkens
och referensgruppernas uppgift är att indirekt ta del av projekterfarenheterna för
att bidra till att förvandla dem till kunskaper t.ex. genom seminarie-,
forskningskonferens- och publikationsverksamhet. Uppgiften är alltså att bidra
till att utveckla erfarenheterna till kunskaper och lärdomar. (Andersson &
Grensjö, 2002, s23)

Koppla utvärderare till denna handfull utvecklingsmiljöer redan i
planeringsskedet.
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3.6 LÄGET I KOMMUNEN INFÖR IT-SATSNINGEN

I det följande avsnittet kommer jag att beröra hur läget såg ut i den aktuella
kommunen inför IT-satsningen. Kommunens IT-strategi visar hur de tänkte och
planerade inför den enorma satsningen på trettio Mkr.
Vad som inte kom fram under mina intervjuer, var att IT-kommissionen redan
1994 hade lagt upp ett program där IT skulle bli ett integrerat hjälpmedel inom
utbildning i alla kurser och ämnen, naturvetenskapliga och tekniska, likaväl som
humanistiska och estetiska. Därmed ålades varje kommun att  utarbeta en strategi
för IT-användning. Till det återkommer jag senare.

Det fanns flera anledningar till att man gjorde en stor IT-satsning i den här
kommunen. Enligt protokoll 1995-11-20 hade kommunen gradvis ökat
användningen av informationsteknik. Man hade investerat i teknik, program samt
utbildning för skolundervisning och administration. Detta för att höja den interna
effektiviteten.

Det var en ambition från kommunens sida att kunna följa med i den
tekniska utvecklingen. Kommunen hade tittat på andra kommuner
och konstaterat att datatätheten  i kommunen var låg i förhållande
till andra kommuner. Man ville höja kvaliteten ut mot brukarna
(deltagare Y). 

Enligt gymnasiechefen/utbildningschefen skulle datorisering öka tillgängligheten
till kommunens service via datorer. Kommunens administration behövde
moderniseras. Man ville effektivisera kommunen genom att datorisera, framför
allt administrationen. Från början var det tänkt att satsningen skulle uppgå till 30
miljoner kronor under en tre-årsperiod, men notan stannade till slut på 38 miljoner
kronor. Merparten av pengarna gick till infrastrukturen, det vill säga att lägga ner
optisk fiber i marken. IT-satsningen delades upp i två delar – en administrativ del
och en pedagogisk del. 

3.7 IT-LEDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL IT-STRATEGI

Frågan om kommunens fortsatta satsningar på IT aktualiserades i samband med
1996 års budgetarbete. Det efterlystes en strategi för IT-användningen, som ett
medel för att nå uppställda mål. Därför fick en ledningsgrupp uppdraget att
sammanställa ett förslag till IT-strategi. IT-ledningsgruppen bestod av sju
tjänstemän med olika befattningar. Det var en VD i den aktuella kommunens
näringslivs AB, skolchefen, kommunens ekonomichef, bitr. ekonomichef,
personalchef, kanslichef samt planeringschef. Från IT-ledningsgruppens
protokoll:

Informationsteknik (IT) är ett av flera medel som kommunen kan
använda för att uppnå uppsatta mål. Satsningar har gjorts tidigare
i form av investeringar i teknik, program, utbildning och IT
används i de flesta kommunala verksamheter i olika omfattning.
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Vad vi nu står inför är att fortsätta komplettera, organisera, bygga
ihop och samtrimma det som redan finns med en viktig utökning –
förbättrad kommunikation inom  kommunen och med omvärlden.

Satsningar föreslås på fyra huvudområden som sinsemellan griper
in i varandra. Demokrati och medborgarservice, undervisning,
näringslivsutveckling och utveckling av de kommunala
verksamheterna.

Satsningarna innebär investeringar på tio Mkr/år för perioden 1996-98 i teknik
och program (Protokoll från IT-ledningsgruppen, nov 1995)

3.8 STRATEGIN

Jag har valt att presentera vissa delar av strategin för att de speglar hur kommunen
tänkte inför IT-satsningen. Dessa delar visar på att kommunens intention har varit
att alla kommunens invånare ska få ta del av IT-satsningen. Här kan man också se
att tanken har varit att all pedagogisk personal skulle få möjlighet till utbildning
inom data, men så har inte varit fallet.

1. biblioteken ska utvecklas till informationscentra på IT-området
2. allmänheten ska kunna nå kommunens offentliga databaser
3. alla elever ska få likvärdiga möjligheter att lära sig att använda IT

som ett naturligt hjälpmedel för sina studier i alla årskurser och
ämnen

4. all personal som bedriver pedagogisk verksamhet ska lära sig
använda IT i undervisningen

5. Näringslivs AB etablerar en IT-samverkansgrupp med
representanter för kommunen, myndigheter och näringsliv i syfte att
höja IT-kompetensen och utveckla informationshanteringen

6. Prioriteringar ska göras inom befintliga utbildningsanslag till
förmån för IT-utbildning

7. Utrustningsstandards ska löpande upprättas och avse samtliga
verksamheter inom ramen för en sammanhållen teknisk lösning

8. Upphandling av teknik och programvara ska samordnas
9. Ett centralt investeringsanslag anvisas varifrån medel kan avropas

via kommunstyrelsen (Ur protokoll från IT-ledningsgruppen, nov
1995)

En av mina informanter var väldigt tydlig med att påvisa den grundläggande
rättigheten för alla elever i skolan, oavsett årskurs och ämne. Han påpekade flera
gånger betydelsen av att alla ska få samma chanser. 
För att alla elever ska få samma chanser måste man bereda väg för pedagogernas
egen kunskapsinhämtning i datateknik. I min studie kan jag påvisa att det inte har
varit så. Datorerna kom först till skolan och pedagogernas utbildning var klart
lägre prioriterad.

En mycket central del i IT-satsningen var en jämlikhetsfråga och
en rättvisefråga för alla elever i skolan. Barn och ungdomar som
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har sämre ekonomiska förutsättningar och sämre sociala
förutsättningar skulle också beredas möjlighet till den moderna
tekniken. Genom skolans roll i fostran, utveckling och
rättvisetänkande, var det viktigt att göra den här IT-satsningen.
Det var väldigt viktigt att alla elever skulle gå ur skolan med
ungefär samma chanser(deltagare Z).

Enligt min mening har kommunen tänkt mycket på elevernas rättigheter och
förutsättningar, men de har glömt vilka som ska förverkliga dessa mål, nämligen
pedagogerna. Under mina intervjuer har det också kommit fram att de har blivit
medvetna om detta problem efter IT-satsningens genomförande.

3.9 LÄGET I KOMMUNEN EFTER IT-SATSNINGEN

Så här såg läget ut i kommunen efter IT-satsningen enligt den IT-pedagogiska
(1998) styrgruppen. Vad gäller personalens utbildning har jag inte funnit några
dokument som styrker att ALLA har fått den. Jag har inte heller funnit någon
utvärdering som styrker utredningen, men det innebär inte att det inte har funnits.
De förväntade trettio miljoner som IT-satsningen skulle kosta stannade till slut på
trettioåtta miljoner. Den IT-pedagogiska styrgruppens utredning visar följande
resultat.

Målet för datortätheten var: i förskolan 1/25 barn, i skolan 1/15 elever och 1/10
elever i årskurs 7-9. 
Det målet är i princip uppnått enligt utredningen.

Samtliga skolor är anslutna till skoldatanätet och har tillgång till Internet.

Datorer med specialprogram för musik, teknik och slöjd finns på vissa
förskolor/skolor. Denna utrustning har förskolan/skolan bl a fått i samband med
projekt som de bedriver.

All undervisande personal i förskolan och skolan har fått en grundutbildning på
femtiofyra timmar.

Personal som nyanställts under det senaste året saknar i vissa fall datautbildning.

De IT-resurspersoner som finns på förskolor och skolor samt de som arbetar mer
specialiserat med datautbildning har fått en mer djupgående och specialiserad
utbildning.

En stor utveckling har skett när det gäller verksamheten och barn, elever och
personal har funnit en rad nya användningsområden för datatekniken. Mycket av
utvecklingsarbetet sker i projektform.

På varje förskola och skola finns en kontaktperson för IT-frågor.

Kommunerna bekostar tillsammans en IT-specialist tjänst. IT-specialisten servar
verksamheten med programpresentationer, utbildning och resurssamordning samt
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hjälper till att konkretisera projektideér (IT-pedagogiska styrgruppens utredning
1998-11-16).

Min studie visar att mycket av det som framkommer ovan faktiskt har realiserats,
men det är saker som INTE genomförts som gjort pedagogerna missnöjda. Det
sägs tex att all personal fått femtiofyra timmars grundutbildning. Man måste ställa
den grundutbildningen i förhållande till pedagogernas undervisningssituation. Jag
har kommit fram till att många pedagoger inte har kunnat ta till sig utbildningen
på ett tillfredställande sätt, bl a därför att de inte kunnat träna
utbildningsmomenten, de har inte haft samma program, utbildningen har inte varit
relevant i undervisningen, tekniken har krånglat, det har varit brist på datorer
m.m.

3.2.1 STARTSKOTTET FÖR IT-SATSNINGEN I SVERIGE

Det finns en omfångsrik dokumentation om IT-satsningar i olika former, som
behandlar vad som hände både före, under och efter IT-satsningen. Jag har
begränsat mig till ett urval av litteratur som är av intresse för min studie.

Vi ska väl börja från början. Året var 1994. Dåvarande statsministern Carl Bildt
skisserade en strategi för att föra Sverige mot IT-toppen. Detta gjorde han i ett
anförande vi Ingenjörsvetenskapsakademiens Jubileumssymposium ”Människan –
Tekniken – Framtiden”. Anförandet har setts som startpunkten för IT-revolutionen
i Sverige, enligt Carl Bildt.

3.2.2 IT-KOMMISSIONENS STRATEGI

Carl Bildt framhöll vid symposiet, den tekniska utvecklingen inom IT-området.
Han betonar att:

I min GSM-telefon har jag idag avsevärt större datorkraft än vad som fanns i de
rumsstora datorer som först såg dagens ljus åren efter kriget.
(http://www.bildt.net/index.asp?artid=353, s2)

Genom sitt tal framhöll Bildt den snabba utvecklingen inom IT-området och de
möjligheter de medförde. Han underströk sin åsikt att frågor om IT och data inte
längre kunde hanteras som separata politikområden utan måste inkluderas i alla
policyområden. Bildt nämner att det:

I min regering finns ingen dataminister och ingen IT-minister. I min regering är
varje minister dataminister och IT-minister. För att ytterligare förstärka den roll
som regeringen kan spela när det gäller att ge ledning och inriktning för en bred
nationell satsning på informationsteknologier kommer jag att tillkalla en
kommission som innefattar de närmast berörda statsråden – näringsministern
med ansvaret för den tekniska utvecklingssatsningen, kommunikationsministern
med det omedelbara ansvaret för telekommunikationerna, finansministern med
ansvaret för hela den offentliga sektorns IT-användning, utbildningsministern
med ansvaret för den viktiga användarsidan, justitieministern med ansvar för de
olika lagstiftningsfrågorna – för att på olika sätt påskynda introduktionen av IT-

http://www.bildt.net/index.asp?artid=353
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system. Mot bakgrund av frågornas stora betydelse kommer jag själv att leda
kommissionen.
(http://www.bildt.net/index.asp?artid=353, s5)

Det framgår klart och tydligt att statsministern anser IT-utvecklingen vara ett
nyckelområde som måste prioriteras. Det är så viktigt att han personligen ska leda
den kommission som ska lägga upp strategin för framtiden. Kommissionen tog
namnet Informationsteknologikommissionen (IT-kommissionen).

Kommissionens arbete är inriktat på att främja användningen av
informationsteknologin. Det innebär att fokus riktas mot användarna snarare än
mot tillverkarna, mot applikationerna snarare än mot infrastrukturen.
(SOU 1994:118, s5).

Det är också viktigt att poängtera att teknologin endast är ett redskap, ett medel,
för att i högre grad kunna förverkliga värden av individuellt och mer
samhälleligt slag. IT-utvecklingen kommer att i grunden förändra våra
samhällen och levnadsmönster. De förslag kommissionen framför i denna
rapport vänder sig till en bred krets av mottagare. Det gäller regering och
riksdag, landsting och kommuner, företag och enskilda.
(SOU 1994:118, s5).

Det fanns en djup förankring i Sveriges regering för att bygga upp
informationsteknologin. Det är följaktligen inget lokalt beslut i den aktuella
kommunen som ligger till grund för IT-satsningen från början.
Så här såg kommissionens framtidsscenario ut 1994. Det som i verkligheten har
hänt under årens lopp på IT-sidan ligger i linje med kommissionens strategi.
Informationsteknologin har genomgått ett makalös utveckling.

Nyckelfrågan inför framtiden är att vi på samma framgångsrika
sätt som för hundra år sedan måste kunna ställa om hela vårt
samhälle efter en helt ny tidsålders förändrade förutsättningar.
(http://www.bildt.net/index.asp?artid=353, s7)

3.2.3 UTBILDNING

IT-kommissionens ordförande var dåvarande statsminister Carl Bildt och IT-
kommissionen verkade i regeringskansliet. Där återfanns också
utbildningsministern samt ett flertal statsråd och en rad framträdande företrädare
för näringslivet, utbildningen, förvaltningen och samhället i övrigt. IT-
kommissionen lade upp ett program med åtgärder som betraktades som särskilt
viktiga. De skriver att :

� alla elever i skolan skall lära sig använda IT. På så sätt kan
undervisningsmiljön förnyas, pedagogiken utvecklas och inlärningen
förbättras. Därmed frigörs kreativiteten hos både lärare och elever.
Det ger möjligheter till personlig utveckling och framgång i
yrkeslivet

� IT skall vara ett integrerat hjälpmedel inom utbildningen i alla kurser
och ämnen, naturvetenskapliga och tekniska , likaväl som
humanistiska och estetiska

http://www.bildt.net/index.asp?artid=353
http://www.bildt.net/index.asp?artid=353
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� flickors intresse för användning av IT skall särskilt stimuleras.
Kvinnor skall kunna utnyttja IT i minst samma utsträckning som män

� IT skapar nya möjligheter för alla elever. Den skall utnyttjas för att ta
tillvara varje elevs talang och för att stödja elever med särskilda
behov, t.ex. handikappade

� kommuner, skolor, universitet och högskolor har ansvaret för att
användningen av IT  i undervisningen främjas och att mål sätts upp
för hur detta skall ske

� varje kommun skall utarbeta en strategi för IT-användningen och dess
utbyggnad i skolan. Rektor har samma ansvar för den egna skolan

� lärarna skall ges möjlighet att kunna fungera som IT-användningens
föredömen inom alla utbildningsformer. Fortbildning av lärare, med
och för användning av IT, är nödvändig

� för att lärarna skall kunna arbeta med IT i tillräcklig omfattning
fordras att alla lärararbetsplatser i skolan och inom den högre
utbildningen är försedda med tillgång till väl anpassade datatjänster

IT-kommissionens rekommendationer har delvis överlämnats till Stiftelsen för
kunskaps- och kompetensutveckling. Denna stiftelse tillkom genom ett
riksdagsbeslut våren 1994(prop.1993/94:177, bet.1993/94:UbU12, rskr.
1993/94:399). Stiftelsen skall bl.a. finansiera satsningar som främjar
användningen av IT (SOU 1995:68).

3.2.4 DATATEKNIK

Datateknik och utveckling av IT är inte någonting nytt, men utvecklingen
accelererade i och med Carl Bildts anförande den 7 februari 1994.

Mårdsjö & Carlshamre (2000) beskriver datorns användningsområde på ett
speciellt sätt. Allt som en dator gör har med information att göra. Du matar den
med information, och den lagrar och bearbetar informationen, för att sedan
presentera information. Allt handlar om information (s66).

Wihlborg (2000) uppger att den första egentliga propositionen om datateknik kom
i Sverige 1963. Då framhölls behovet av datorkraft för att hantera de
administrativa system som behövdes för de växande välfärdssystemen.
Datautvecklingen inom industrin har banat väg för övriga områden. SAAB var
tidigt ute och utvecklade de första svenska datorerna för elverk och senare för att
installeras i flygplan(s69).

I Sverige har det sedan mitten på 80-talet varit i huvudsak tre motiv som styrt
ambitionen att implementera datatekniken i skolan; inlärning, arbetsliv och
demokrati. Under senare tid framförs dock allt oftare ett fjärde motiv vilket idag
är det mest dominerande, nämligen IT:s förmodade förändringskraft,
förändringsaspekten. IT ses som ett medel att förändra bland annat arbetssätt,
elev- och lärarroll. De förväntningar som finns på IT sträcker sig långt utanför
skolans värld (Jedeskog, 1998, s15).
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I början av nittiotalet hade tekniken utvecklats på ett sådant sätt att den allmänt
spreds och de förbättrade kommunikationsmöjligheterna gjorde att man talade om
informations- och kommunikationsteknik (Wihlborg, 2000, s69).

Arbetet med att förbättra tekniken påverkade många arbetsplatser och Svensson
(2000) menar att det kollektiva minnet är kort, inte minst vad gäller teknisk
utveckling i vår närmaste omgivning. Svensson menar att några av oss kanske
minns året 1994 och den omvälvning som skedde vid denna tidpunkt. Det var det
året då nästan samtliga anställda inom universitetsvärlden och andra institutioner
utrustades med elektroniska postlådor. Effektivare datorer med nya gränssnitt.
(s13).

� att man i kommunerna har underskattat den tid det tar att komma
igång med ett stort projekt

� man har gjort sig historielös, dvs inte tagit vara på erfarenheter från
tidigare skolsatsningar vad gäller hur mycket initialt ”teknikstrul”
påverkar hela projektens genomförbarhet
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4 PROBLEMFORMULERING
 
I bakgrunden gavs en överblick över problemområdet. Nyckelbegrepp som IT-
satsning, kommunikation och information har varit elementära inför studien. 

Under åren 1996-99 gjordes en stor IT-satsning i många av landets kommuner.
Detta skedde efter att Dåvarande statsminister Carl Bildt hade startat en IT-
kommission som lade upp ett program med åtgärder för att främja IT-användning.
Det fanns en djup förankring i regeringen för att bygga upp
informationsteknologin (IT).

KK- stiftelsen hade en satsning på ett trettiotal skolutvecklingsprojekt. Dessa
projekt har utvärderats i olika omgångar, bl a i rapporten ”Säg IT – det räcker”. I
många av de kommuner som inte var med i detta projekt, startades egna IT-
satsningar. Det är ett av dessa projekt som jag valt att studera.

Den här studien vill belysa och beskriva hur kommunikationen och informationen
har sett ut mellan kommun och skola. För att avgränsa mig valde jag att studera
endast en skola i den aktuella kommunen. 

4.1 SYFTE

Att bygga ut och utveckla IT-användandet är ett prioriterat område som det satsas
mycket på från regeringen/staten. Målet från kommunens sida är att följa med i
den tekniska utvecklingen och att höja kunskapsnivån på dataundervisningen i
skolan. De vill också öka tillgängligheten inom datatekniken för alla elever. 

Därför vill jag undersöka och beskriva hur kommunikationen har fungerat mellan
kommun och skola under genomförandet av IT i skolan. Jag vill skaffa mig
kunskap om hur pedagoger och kommunföreträdare har sett på den stora
datasatsningen som genomfördes under åren 1996-99.

4.2 FRÅGESTÄLLNINGAR

Med utgångspunkt i bakgrund och syfte formulerades följande frågeställningar
under arbetets gång:

Vad tyckte man om IT-satsningen, vilka tankar och förväntningar fanns om den?
Hur förbereddes IT-satsningen från kommunens sida och vilka kontakter fanns
mellan kommun och skola?
Visste pedagogerna att det skulle bli en IT-satsning och varför?
Vilka former av utbildning gavs inför IT-satsningen?
Var kommun och pedagoger ”synkroniserade” när det gäller utbyggnaden av IT i
skolan?
Kände sig pedagogerna delaktiga i beslutet om IT-satsningen?
Hur har skolans personal tagit åt sig informationen?
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5 METODVAL

Jag valde att göra en kvalitativ studie som grundar sig i den kvalitativa
forskningstraditionen Fallstudie. En fallstudie är en undersökning av en specifik
företeelse, tex ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller
en social grupp. Detta avgränsade eller definierade system väljs för att det är
viktigt och intressant eller för att det utgör någon form av hypotes (Merriam,
1994, s24). Mitt beslut att använda fallstudie grundade sig i att man inriktar sig på
insikt, upptäckt och tolkning av ett händelseförlopp. Jag ville inhämta en
djupgående insikt om IT-satsningens genomförande och deltagarnas tolkning av
händelseförloppet. 
Yin (2002) framhäver betydelsen av att gå metodiskt tillväga. 

You should be able to identify some situations in which all research strategies
might be relevant (such as exploratory research) and other situations in which
two strategies might be considered equally attractive. You also can use multiple
strategies in any given study (e.g. a survey within a case study or a case study
within a survey). To this extent, the various strategies are not mutually exclusive.
But you should also be able to identify some situations in which a specific
strategy has a distinct advantage. For the Case study, this is when
a “how” or “why” question is being asked about a contemporary set of events,
over which the investigator has little or no control 

(Yin, 2002, s9).

Mitt syfte och mina frågeställningar gjorde det möjligt att använda den här
forskningstraditionen, ty, jag inriktade mig på upptäckt och tolkning.
Creswell, (1998, s 40) skriver – använd fallstudie för att undersöka ett ”fall”,
begränsad i tid eller plats, och titta efter sammanhanget i materialet om
iscensättningen av ett ”fall”. Samla omfattande material från många källor för
information för att skaffa en djupare bild av ”fallet”.

Merriam (1994) menar att de flesta fallundersökningar inom pedagogik och
samhällsvetenskap rör praktiska problem utifrån ett helhetsperspektiv. Det innebär
att en forskare väljer fallstudiemetoden för att skaffa sig djupgående insikter om
en viss situation och hur de inblandade personerna tolkar denna. Fokus ligger på
process snarare än på resultat, på kontext snarare än på specifika variabler och på
att upptäcka snarare än på att bevisa (Merriam, 1994, s9)
Hon säger vidare att 

en kvalitativ fallstudie är en intensiv och holistisk beskrivning och
analys av ett begränsat fenomen (Merriam,1994 s11)

För att ringa in min problemställning och kunna avgränsa mig gjorde jag en
tankekarta. Jag tog ett tomt ark och skrev ”kommunikation” i mitten. Därefter
skrev jag ner alla ord som hörde samman med min tänkta studie. Ord som tex
kommun, samarbete, skola, kunskap, vilja, pedagogik, arbetsplan, förtroende,
ekonomi, tid, krav, åläggande, människosyn, frihet, värdegrund, tvång, design
hamnade på arket.
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Hjärnan arbetar med nyckelbegrepp som knyts samman utifrån den information
som finns lagrad hos var och en av oss (Widerberg, 1995, s40).
Använder vi en tankekarta arbetar vi således med och inte mot hjärnans sätt att
fungera. Det betyder att vi i stället för att börja uppifrån och arbeta oss neråt
startar med problemställningens tema och låter idéerna och begreppen som
uppstår fritt få förgrena sig (Widerberg, 1995, s40).
Jag använde tankekartan som underlag när jag skulle diskutera med min
handledare vad uppsatsen skulle handla om. 

Som metod har jag använt mig av intervjuer, dels fokusgruppsintervjuer, dels
enskilda intervjuer. Fokusgruppsintervjuer är en form av fokuserade
gruppintervjuer där en mindre grupp människor möts för att på en forskares
uppmaning diskutera ett givet ämne med varandra (Wibeck, 2002, s 7). Målet med
fokusgrupper är att gruppdeltagarna ska diskutera fritt med varandra. Man kan
studera gruppdeltagarnas åsikter, attityder, tankar, uppfattningar, argumentationer
och man kan studera själva interaktionen mellan gruppdeltagarna (Wibeck, 2002,
s20). Deltagarna kan tala om sina speciella intressen av ett ämne, vilket i sin tur
kan medföra att forskaren kan upptäcka aspekter av ämnet som han/hon inte
kunnat förutse. Jag har gjort tre fokusgruppsintervjuer på den aktuella skolan.
Grupp 1 har bestått av fem personer, varav tre lärare, en förskollärare och en
barnskötare. Grupp 2 har bestått av fem personer, varav fyra lärare och en
barnskötare. Den tredje gruppen har bestått av sju personer, varav fyra lärare och
tre förskollärare. 
De enskilda intervjuerna har gjorts med en biträdande rektor, en
gymnasiechef/utbildningschef, en teknikansvarig för skoldatanätet och en f.d.
utbildningschef. 
Mina samlade intervjuer spänner över en stor grupp av olika yrkeskategorier. De
är födda mellan 1944-1974. Detta har inneburit att jag kunnat fånga upp åsikter
och tolkningar från olika generationer, vilket i sig betyder att sannolikheten för
validiteten i undersökningen ökar.

I fokusgrupperna ingår lärare, förskollärare samt barnskötare. Jag har valt att
benämna alla deltagare/informanter som pedagoger, för att skydda deras integritet.
Jag  benämner fokusgrupperna för 1, 2 och 3 och deltagarna i dessa grupper
benämns A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1, A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2. De
enskilda intervjudeltagarna har fått benämningarna W, X, Y, Z.

Från början var det meningen att jag skulle göra tre enskilda intervjuer. Det visade
sig dock när jag gjorde mina intervjuer att det var bra att komplettera mitt urval av
intervjudeltagare. Det var speciellt en särskild person som hela tiden dök upp i
mina intervjuer. Jag visste inte från början att den här personen var involverad i
arbetet med den här IT-satsningen. Efter diskussion med min handledare lade jag
därför till denna person till mina enskilda intervjuer. Det visade sig vara en viktig
kugge i min studie. Den personen har belyst problematiken på ett målande sätt,
och även påtalat brister i IT-satsningen.

Intervjuerna har varit c:a en timme långa. Jag angav innan intervjun att det fick ta
en timme i anspråk och mina intervjudeltagare har varit väldigt strukturerade när
de svarat på mina frågor.
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Enligt (Merriam,1994) bör moderatorn vara en person som kan tala gruppens
språk, lyssna aktivt och svara neutralt på frågor. Jag en känd person, men jag tror
inte att jag utgjorde något ”hot” mot mina kollegor genom min undersökning.
Tvärtom, jag kunde belysa deras situation utifrån ett annat perspektiv därför att
jag inte är inblandad i deras klassrumsarbete.

Frågorna till mina enskilda deltagare var strukturerade. I mina fokusgrupper
använde jag mig av ostrukturerade frågor som deltagarna fick diskutera kring. Jag
markerade tydligt vid fokusgruppsintervjuerna att deltagarna inte bör prata i
munnen på varandra, eftersom jag spelade in intervjuerna. Deltagarna använde sig
då genast av handuppräckningsmetoden.

Efter intervjuerna kopierade jag först intervjuerna och använde sedan kopian när
jag transkriberade intervjun. Att transkribera en intervju innebär att man skriver ut
intervjun i sin helhet. Därefter gjorde jag en sammanställning av
intervjumaterialet i en falljournal.

Falljournalen sammanställer och strukturerar den omfattande mängd information
man fått fram till en mer enhetlig, om än primär, form. Falljournalen omfattar all
den information som kommer till användning under analysen och vid
rapportformuleringen. Man redigerar informationen, sorterar bort överflödig eller
upprepad information, sätter liknande aspekter bredvid varandra och organiserar
journalen tidsmässigt eller ämnesmässigt för att utan svårigheter hitta
informationen. Falljournalen måste på samma gång vara både fullständig och
lätthanterlig. (Merriam, 1994 s139)
Jag sorterade falljournalen ämnesmässigt för att bättre kunna se deltagarnas
förhållningssätt gentemot varandra.
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5.1 MATERIALINSAMLING
 
Min materialinsamling har bestått av olika delar. En del har inneburit att jag har
sökt mötesprotokoll och andra relevanta dokument. IT-centrum (kommunens IT-
central som handhar allt som handlar om IT i dag) har generöst lånat ut alla
protokoll och dokument som jag behövt. Även biträdande rektor på skolan har
lånat ut sina protokoll och dokument.
En annan del har bestått i att jag har gjort intervjuer med deltagare från både
kommun, biträdande rektor på den aktuella skolan och pedagoger. 
Jag har även sökt litteratur i bibliotekens olika databaser, t ex Eric och Libris. Där
kan man finna artiklar av senaste datum.

5.2 GILTIGHET OCH TROVÄRDIGHET

All forskning strävar efter att kunna utarbeta fullgoda och hållbara resultat på ett
etiskt godtagbart sätt.
Frågor som validitet, reliabilitet och etik är viktiga, både när det gäller fallstudier
och när det handlar om annan forskning. Alla forskare vill kunna bidra med
kunskaper som är trovärdiga och pålitliga. Eftersom kvalitativ forskning vilar på
andra grundantaganden och rymmer en annorlunda världsbild än den traditionella
forskningen, är de flesta överens om att man måste använda speciella kriterier när
man värderar och bedömer kvalitativ forskning. (Merriam,1994, s193).
Jag har strävat efter att så långt det är möjligt göra min undersökning så pålitlig
och trovärdig som det går.
Den information som jag fått från mina informanter kan inte bedömas utifrån
sanningsvärde, men väl utifrån trovärdighet.

5.3 VALIDITET

Validitet enligt Merriam (1994) innebär i stora drag att data och metoder är
”riktiga”. När det gäller forskningsdata handlar begreppet validitet om huruvida
data reflekterar sanningen, reflekterar verkligheten och täcker de avgörande
frågorna. När det gäller forskningsmetoderna inriktar sig validiteten på frågan:
”Mäter vi begreppets lämpliga indikatorer och får vi exakta resultat?” Validitet
handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data
anses exakta, riktiga och träffsäkra.
Ett av de antaganden som ligger till grund för kvalitativ forskning är att
verkligheten är holistisk, flerdimensionell och stadd i ständig förändring. Det
finns inga fasta och objektiva företeelser som väntar på att bli upptäckta,
observerade och mätta. Att ta ställning till den grad av likhet som finns mellan
den information som samlats in och den ”verklighet” varifrån den hämtats är
således ett otillräckligt sätt att bedöma validitet. (Merriam,1994,s178)
Hon menar vidare att reliabilitet eller pålitlighet, dvs den i vilken utsträckning det
finns ett sammanhang eller logik i ens resultat, kan stärkas genom att man klargör
vilka utgångspunkter och vilket teoretiskt perspektiv som styrt undersökningen
och i detalj beskriver hur studien genomfördes samt hur man fått fram slutsatserna
från den tillgängliga informationen. (Merriam,1994,s194)
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Den information som mina informanter givit och som jag tolkat är en subjektiv
bild av vad som har hänt under IT-satsningen. Det går inte att få exakta resultat
när man pratar med människor, men man kan få sannolikhet och trovärdighet och
det anser jag att jag har fått i min studie.

5.4 ETIK

Etik handlar främst om yrkesheder (Molander,1993,s81). Det är av yttersta vikt att
genomföra undersökningen på ett etiskt riktigt sätt. Det finns en relation mellan
forskare och deltagare, där forskaren måste gå varligt fram. Det är alltid den
enskilde forskarens ansvar att undersökningen genomförs på ett etiskt acceptabelt
sätt.
Jag har varit ytterst noggrann med att delge informanterna om studiens syfte och
försäkrat mig om informanternas frivillighet. Informanterna tillfrågades i förväg
om de tillät att intervjuerna spelades in på band. Banden har endast använts till
uppsatsen och inte i något annat syfte eller sammanhang. Jag har skyddat mina
informanter genom att ta bort namn, skola och kommun.

Min bedömning är att informanterna inte utsatts för olägenhet genom medverkan i
undersökningen, ej heller genom min tolkning av resultaten.
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6 RESULTAT

Resultatet av studien redovisas här utifrån de ämnen som analysen ledde fram till.
De enskilda intervjudeltagarna som utgör kommunens företrädare, biträdande
rektor (mellanhand) benämns med W, X, Y, Z. Fokusgrupperna som utgör skolans
personal benämns 1, 2, 3 och deltagarna i dessa grupper benämns A, B, C, D, E,
A1, B1, C1, D1, E1, A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2. De intervjucitat jag använder
återger jag i en något anpassad skriftspråklig form för att underlätta läsbarheten
och förståelsen för materialet.

6.1 TANKAR OM IT-SATSNINGEN

Sammanfattning och tolkning

Kommunens företrädare hade mycket positiva tankar om IT-satsningen. De hade
stora förhoppningar om att det skulle kunna bli ett lyft för skolan och att IT skulle
användas som ett pedagogiskt verktyg i vardagen. De hade också en uppfattning
om att det var en rättvisefråga – alla elever ska ha samma chanser. 

Mina tankar var att – jag har ofta sett mitt skolledarskap i det här perspektivet
av att jobba kompensatoriskt. Åt var och en efter behov. Det är ju ingen tvekan
om, att de mindre bemedlade eleverna har de största behoven. Och ska skolan
spela en roll i fostran och utveckling och rättvisetänkande, så var det viktigt att
göra den här satsningen. Det var nog mina viktigaste preferenser, att alla skulle
gå ur skolan med ungefär samma chanser(Z).

Från skolans sida hade man en helt annan uppfattning om den här IT-satsningen.

I skolvärlden där man hade jobbat mycket med det här med att läsa och skriva…
så kom det här med datorer in, personalen kände inte när det kom, att det var ett
verktyg och ett hjälpmedel i undervisningen, utan det var mera som nånting
besvärligt, som man inte kunde hantera(W).

Hade vi önskat IT-satsning, varför blev vi erbjudna det?(A)

Var det någon speciell satsning, eller var det bara så att datorerna började
komma?(A2)

Inte något speciellt, att nu ska vi satsa på det här, utan mera det här att det var
ett verktyg som vilket som, ungefär. Som att man skickar ut en ny typ av böcker,
eller att man får en ny tavla att skriva på(B)

Enligt biträdande rektor är IT inte ett ämne i skolan. 

Det är många som har tänkt, att nu blir det ett ämne i skolan, men det har aldrig
varit beskrivet som ett ämne i skolan, utan som ett verktyg och ett hjälpmedel,
ingenting annat, säger hon(W)

Jag tyckte redan från första början när jag hörde att det gällde trettio miljoner
och att vi inte skulle få använda pengarna till fortbildning över huvud taget, att
det var dåligt. Så kom den här IT-satsningen, och jag kände, precis som alla
andra, att hur ska man kunna hantera det? Och kraven var ju på något sätt att
det skulle in som ett verktyg, ett pedagogiskt verktyg i skolan, med omedelbar



23

effekt. Men det fungerade ju inte så. Det där att lägga jättemycket pengar på
maskiner och projekt, men ingenting på utbildning av kompetensutveckling av
personalen. Och det tycker jag fortfarande, när det gäller hela IT-satsningen,
både den första som kommunen hade och även när ITiS blev inblandat, att det är
den stora missen i hela IT-satsningen, att man satsade på hårdvara från början
och inte utbildning av personalen(W)

Man kan konstatera att det inte finns någon samsyn i den här frågan. Kommunens
företrädare såg visionerna, men hade inte den kunskap som behövs för att på ett
smidigt sätt få in datoranvändningen i skolan. Pedagogerna och bitr rektor såg
ingen ”röd tråd” som skulle underlätta  förankringen i verksamheten och göra
datorn till ett pedagogiskt verktyg i vardagen.

6.2 FÖRVÄNTNINGAR PÅ IT-SATSNINGEN

Sammanfattning och tolkning

Kommunen hade mycket stora förväntningar på den här satsningen. De hade en
vision om att satsningen skulle revolutionera skolarbetet. 

Ja, man såg ju väldigt positivt. Vi hade stora förhoppningar att det här skulle bli
– kunna göras väldigt bra(Y) 

Att få likvärdighet och få förbättring runt datorkapaciteten ute på
skolorna. Både i användningen och maskinellt(X)

Pedagogerna däremot, de hade inga förväntningar alls. De insåg tidigt att de
storstilade planerna inte skulle kunna realiseras i verkligheten. Att ha goda tankar
om en IT-satsning är en sak, men att genomföra den i vardagens verklighet är en
helt annan sak.

Jag hade inga förhoppningar. Jag ska villigt erkänna, i början när det var de
här läs- och skrivprogrammen och det fungerade, då engagerade jag mig i det,
men sedan när det blev bara tok, man märker på barnen också, att de använder
sig mindre av datorer, för förr då var det så här, att det fanns några få datorer
och barnen ville jättegärna sitta och skriva på dem när de gjorde något arbete.
Nu när det är så mycket krångel har de valt att gå tillbaka till det traditionella
att skriva för hand, många gånger…….. Nu är det väl aldrig någon som sätter på
den där datorn. Någon enstaka som ska surfa runt och titta på nätet kanske. Men
ingenting annat(A1)

Det är som läromedel, det har runnit ut i sanden(C1)
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6.3 FÖRBEREDELSE INFÖR IT-SATSNINGEN

Sammanfattning och tolkning

Innan man börjar med en så här omfattande IT-satsning så vore det önskvärt att
kommunen börjat med information och diskussion om vad som ska ske, när, hur
och varför det ska ske.

Beslutet i fullmäktige togs först, och då tog man beslut om en IT-strategi kan
man säga, och det var det dokumentet som vi satt och skrev ihop, vad vi ville
göra. För att få göra det behövs de här pengarna, och det var trettio miljoner.
Då tog kommunfullmäktige beslut om det och så blev det(Y)

…….  det första vi drog i gång med, det var ju egentligen – titta vad det fanns för
utbildning, och så drog vi igång med en stor satsning där vi utbildade piloter.
Det blev piloter på varje skola, det skulle vara flera piloter. De i sin tur skulle
utbilda vidare. Så X utbildade piloterna, sedan skulle de utbilda, jag tror det var
ett femtiotal piloter. Det där blev inte riktigt bra, kan jag säga. Vi var väl lite
naiva där, därför att datortillgången var ju alldeles för dålig ute på skolorna. Så
att, ja man kan säga att när folk hade gått kursen fanns det inte datorer att träna
på, det blev lite torrsim kan man säga.(Y)

Att de utbildade piloterna skulle kunna utbilda sina kollegor exakt lika mycket var
väl att sätta ribban lite för högt. Att utbilda sig är inte bara ”råplugg”. Det måste
också finnas tid för planering, träning och reflektion. Reflektion innebär, som jag
ser det, att ta ett steg tillbaka, för att se och tänka över sig själv och vad man gör,
för att få perspektiv på en situation (Molander, 1993, s151).
Jag har inte kunnat få fram i min studie att pedagogerna skulle ha protesterat
särskilt högljutt. De kanske borde ha gjort det. Nu blev kommunens företrädare
invaggade i den föreställningen att allt var bra.

Det var väl ungefär likadant där också, att vi bara fick reda på att det skulle
bli(E)

Datorerna stod här, något år eller mer innan vi fick utbildning. Det började
INTE med att vi fick utbildning, sedan kom datorerna. Ni vet, hönan och
ägget(A1)

Vi vet inte hur de förberedde. Vi fick bara veta att nu ska ni få gå en datakurs.
Och det var rektorerna som sa det. Och det har de fått reda på från kommunen,
kan jag tänka mig(A1)

Kommunens företrädare började direkt med att utbilda personal, därmed gjorde de den första
missen. De hade hoppat över ett mycket viktigt steg i den blivande IT-satsningen, nämligen
informationen till de berörda pedagogerna. Det här var en av förklaringarna till att
pedagogerna kände sig negativa till datasatsningen. De var inte en ”del av” IT-satsningen. De
blev, trots sina expertkunskaper, ställda inför faktum, så här gör vi. Det var väl ingen bra
början på en så stor satsning.
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6.4 INFORMATIONEN FRÅN KOMMUNEN

Sammanfattning och tolkning

Intentionen om den här IT-satsningen har varit mycket god från kommunens sida,
men någonstans på vägen har det blivit fel. Pedagogerna anser inte att de blivit
tillräckligt informerade i det här ämnet. Visst har det funnits information från
kommunen, men varför har den inte nått fram i tillräcklig omfattning?

Det var genom rektorerna hela tiden, från kommunen. Och vad det var för
information…… Det var väl om kurserna(A2)

Biträdande rektor som var med i min undersökning hade några mycket tänkvärda
ord att säga som kanske är en bärande del i den här IT-satsningen.

Det kan vara så här – vissa saker som  är nya…… det räcker inte att säga det tio
gånger, man kanske måste säga det tjugofem gånger, för att alla ska ha
förstått…  helst till varje pedagog…….. men man kan inte gå runt till alla……
det är som när man har klasser. Fem kanske har hört, de andra har hört
någonting annat. De kanske har hört att jag pratar,…..  men de har hört att jag
sagt tvärtom. Om jag säger, nu kommer det att rensas under sommaren, därför
är det viktigt att ni spar på hemkatalogerna eller att ni spar på diskett, då har
man bara hört, i sommar kommer allt att rensas bort. Då har man inte hört
resten. Då blir man upptagen och panikslagen…..  och sedan hör man inte de
där två meningarna som kommer efter. ….  kommunikation och information och
att man lyssnar på det man tycker – det som fastnar på krokarna fortast, det hör
man ju. Det andra blåser liksom förbi. ……  nu har jag talat om det här, nu vet
de. Men jag har lärt mig varje år, att alla har inte hört ändå(W)

Mycket av den information som har kommit från IT-centrum har varit konkret och
tydlig, enligt bitr. rektor, men hon påpekar också att om det inte har varit
pedagoger som skrivit så kan det finnas tankeluckor i informationen. De
tankeluckorna kan bidra till att pedagogerna inte har tagit åt sig informationen
som det var tänkt.

Betydande brister i datautbildning kan förklara mycket av de här problemen.
Många pedagogerna vet inte att det är skillnad på hemkataloger och mina
dokument.

6.5 UTBILDNING FÖRE OCH UNDER IT-SATSNINGENS
GENOMFÖRANDE

Sammanfattning och tolkning

Det råder delade meningar om ifall datorer eller utbildning kom först. Sanningen
ligger någonstans mitt emellan. Några datorer kom ut till skolan i ett tidigt skede,
men de ställdes undan i ett skåp. Detta för att man inte visste vad man skulle
använda dem till. De utgjorde ett hot mot pedagogerna just för att de inte fått
någon utbildning i att hantera och använda datorerna. Det som är nytt kan också
vara skrämmande och verksamheten hade ju fungerat tidigare, utan datorer.
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Alla skulle få femtiofyra timmars utbildning, men så har inte varit fallet. Den
grundläggande utbildningen har dessutom varit utspridd under en lång tidsperiod.

Många gick kursen och sedan kunde man inte praktisera i verkligheten. Så
därför var den här utbildningen… en liten felsatsning. Jag tror att man skulle
haft den mer löpande på något sätt, kopplat till investeringar på datorer.  Man
kanske hade…. satsat på en skola, så hade man gjort något rejält där, sedan
hade man tagit nästa…..(Y)

Ja, det kom ju de här femtiofyra timmarna, men det tog ju tid det också, innan
det sattes igång, det var inte på en gång. Och alla kom inte med i första
omgången, så att jag menar, det var många som gick omkring ganska länge och
inte hade någon kunskap alls. Det kanske fanns någon dator på skolan, men de
visste inte vad man skulle använda den till. De hade ingen aning(X)

Vissa pedagoger fick utbildningen tidigt, men hade ingen dator att träna på. Andra
pedagoger fick sin utbildning mycket senare. Det här har inneburit att IT-
verksamheten har haltat i enheterna.

Jag har ingen minnesbild av att det fanns någon IT-utbildning innan den här
basutbildningen på femtiofyra timmar kom till stånd(Z)

Vi fick ju veta att vi skulle få grundkurs på data(A)

Man hade ju sådan här pilotutbildning(E)

Grundutbildningen i data har varit lika för alla. Det var, enligt X utbildning i att
använda Works, ordbehandling, kalkyl,databas (Excel, Access). Ett enkelt
program för att göra PowerPoint-presentationer ingick också. Det är en av
anledningarna till att pedagogerna inte känner sig bekväma med datorn. Hur
många pedagoger använder Excel och Access i sin undervisning? Det borde
kanske ha funnits möjlighet att diskutera vilken typ av utbildning som behövs på
de olika arbetsplatserna. Om pedagogerna fått skräddarsy sin utbildning för sin
arbetsplats så har de troligen varit mycket mera positiva till IT-satsningen.

…  jag tyckte grundkursen var sådär, jag tyckte den var för svår. Jag  som inte
alls var van skulle ha behövt veta precis, så här slår du på den och så här går du
vidare. Jag tyckte vi var för många i kursen(D)

När vi gick första kursen, då hade jag…..  inte samma program hemma som jag
hade på datorn på kursen, så jag kunde inte gå hem och träna, för det var inte
lika(E)

De ville ha piloter på varje skola, som fick en utbildning. Det kom från
kommunen, och det var X som var samordnare…  Och det var han som höll i
utbildningen också. Det tyckte jag var bra, för det var en bra utbildning. Första
året fick vi gå åtta heldagar. Jag tror vi fick betalda vikarier från kommunen. Att
de satsade på det….  Då var man skyldig att ge samma utbildning, lika mycket
tillbaka till personalen… Och det var liksom haken det, att man skulle ge tillbaka
det till verksamheten. Det var en väldigt bra utbildning, men det är ju så att –
man behöver egentligen mer. Man ser lika mycket som man själv fått, utöver, i
studiecirkelform, så skulle man kanske vilja ha ännu mer utbildning, mer tid för
planering, men det gick det också(B2)

Det ligger väldigt mycket i det som B2 tar upp. Om piloterna fick femtiofyra
timmars utbildning, så är det orealistiskt att de ska kunna lära ut detta till sina
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kollegor på femtiofyra timmar. Kanske en tredjedel av den tiden hade varit
rimligt. Man måste planera och fundera själv innan man kan ha lektioner. Det var
en stor miss som jag inte har fått klarhet i från kommunens sida, om de visste om
dessa svårigheter. Men det är inte bara kommunen som har brustit här. Piloterna
borde ha slagit larm om, att det här klarar vi inte på den här tiden. Det har inte
framkommit i min studie att piloterna skull ha protesterat mot de här
motprestationerna i form av att ge utbildning till sina kollegor.

Jag har fått vidareutbildning. När det har kommit nya program. Word Perfect
fick jag en ganska omfattande utbildning i, som gick utanför arbetstid, som var
jättebra, men som jag inte hade tid att överföra på mina kollegor någon gång.
Och den är ju ganska värdelös nu eftersom programmen är borta. Men det är det
enda. Jag har fått det eftersom jag är dataansvarig. Jag är inte pilot, men jag
har tagit över efter piloten(B1)

Nu var det så, nu fick vi faktiskt lite nya program. Mest Corel Word Perfect. De
hade vi bara ett år eller något sådant. Sedan lades det företaget ner. Och då fick
vi tillbaka Works. Det var lite tråkigt för då hade vi precis satsat ett helt år på
att jobba med publisher, och så försvann det programmet från datorerna. Så det
kändes som bortkastad tid. Fast det var det inte ändå. Ofta är det överförbart,
men man känner så(B2)

I minnesanteckningar från IT-styrgruppen 1997-06-19 påpekas att behovet av
ytterligare IT-piloter fortfarande är stort.

6.6 IT-SATSNINGENS TIDSPERSPEKTIV

Sammanfattning och tolkning

IT-satsningen genomfördes under åren 1996-99. Kommunens företrädare var
osäker på när datasatsningen började, men trodde att det var en treårig satsning.
Pedagogerna var också osäkra på både startår för datasatsningen och hur länge
den pågick. En av pedagogerna kunde ändå uppdatera sig med hjälp av åldern på
sitt eget barn. 

Det var ett flerårigt perspektiv. Jag tror att vi aldrig definierade det tydligt och
sa att nu startar vi här och så ska det här vara genomfört då. Vi såg det i ett
strategiskt perspektiv, ett flerårigt perspektiv. Möjligen att vi hade en
planeringshorisont på tre till fem år….(Z)

Ja, det var väl redan –94 som det började. De där pengarna kom ju ganska
snart, de där trettio miljonerna. Under en treårsperiod, tror jag det var, från
början. Sedan blev det lite förlängt, med ett och ett halvt år tror jag, man lade på
någonting. Det var ju den där första satsningen då, när man först hade en stor
IT-klump, men sedan… gjorde man en teknisk och en pedagogisk del och så fick
man söka projekt. Det var ganska många som gjorde det. Och sedan var det ju…
personalutbildningen. Femtiofyra timmar som man skötte med hjälp av egna
utbildade piloter och som skulle utbilda sina kollegor och där det urvattnades
efter något år, att folk försvann och piloterna försvann och sedan blev det aldrig
någon nyutbildning av nya piloter heller. Utan de som blev piloter i steg två, fick
bli det av intresse kan man säga. De fick inte samma grundplåt att stå på som de
första(Y)
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När jag kom tillbaka från barnledighet, så stod det en dator i klassrummet och
en lång kö av barn som skulle dit(A1)

Det är väl inte så konstigt om minnet sviker, det har trots allt gått några år.
Dessutom verkar det som om man har blandat ihop IT-satsningen med ITiS-
satsningen vad gäller tidsperspektivet.

6.7 SAMARBETE OCH KONTAKTER FÖRE OCH UNDER IT-
SATSNINGENS GENOMFÖRANDE

Sammanfattning och tolkning

Nu kan man se att kommunens företrädare och pedagogerna tycker i stort sett
samma sak. Kommunens företrädare vet att information och kommunikation har
skett via rektor eller biträdande rektor. Pedagogerna vet det också.

Lite. Var det nog. Vi hade – det var framför allt rektorer kan man säga, som –
rektorer och förvaltningschefer som var i dialog för att få fram det här beslutet
om de här pengarna. Det gjordes ju en del inventeringar när man tog fram det
och det var framför allt med rektorer. Det var nog väldigt lite dialog med de
enskilda lärarna(Y)

Jag tror att det var mycket de här eldsjälarna ute på skolorna som gjorde sig
påminda om att det fanns ett behov. Från centralt kommunhåll tog vi inga
initiativ till att föra en dialog med skolorna förrän vi hade jobbat fram den här
strategin. Det var nog mer att skolornas eldsjälar gav sig till känna och
påpekade behovet av att här behöver göras en satsning. Det var från det hållet
initiativet togs(Z)

Alltså, kommunen tar inte kontakt med oss så, utan det var till rektorerna, och
sedan vidare till oss. Så på så vis, men de har inte varit här och pratat så där
inte. Det har inte varit någon föreläsning på Folkets Hus, där alla i kommunen
har fått samma information(A1)

Trots att pedagogerna vet att informationen går via rektor eller biträdande rektor,
så tycker de inte att de fått någon information från kommunen. Vad kan det bero
på?

6.8 FINANSIERINGEN AV IT-SATSNINGEN

Sammanfattning och tolkning

Hela IT-satsningen var budgeterad till trettio miljoner kronor. Det skulle vara tio
miljoner/år under tre års tid. Genom att satsningen förlängdes en tid så ökade
utgifterna och slutnotan stannade på trettioåtta miljoner.
Här är kommunens företrädare rörande överens om att det är kommunens pengar
som har finansierat hela IT-projektet. En av deltagarna påpekade att det egentligen
är kommuninnevånarna som betalt IT-satsningen genom att det var skattepengar
som användes. Pedagogerna var lite mer osäkra. Några trodde på pengar från
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kommunen, andra på pengar från Skolverket eller staten, men efter livliga
diskussioner i de olika grupperna kom man fram till att det borde vara en
kommunal satsning.

Jag vet att de där nere – vad heter de – IT, de hade liksom en budget, när
datortätheten skulle höjas på skolorna och det var kommunala beslut i alla fall.
Så pengarna fanns ju där, men sedan om de kom från statligt håll, det vet inte
jag(B2).

En pedagog hade en annan strategi i sin tolkning.

Om man tänker som den första kursen. Att det var pålagt, att det skulle man göra
på alla skolor, eller hur? Då borde det bli att kommunen bidrar med – de brukar
det, bidra med pengar, när det är något man måste göra. Men i och för sig så
var det piloterna – det var inte någon utifrån, för då hade det kostat mycket mer
än om du gör övertid. Det är billigare att betala dig övertid än att ta in någon
(A2).

Det var alltså, från pedagogernas sida, inte helt klart och tydligt var pengarna kom
ifrån. Om det var kommunen eller staten eller båda som bidrog med pengar till IT-
satsningen.

6.9 UTVÄRDERING AV IT-SATSNINGEN

Sammanfattning och tolkning

När jag börjar prata om utvärdering med pedagogerna så hettar det till ordentligt.

Tänk va, att man släpper in alla dessa maskiner för hur många miljoner som
helst, till en personalgrupp som inte är motiverad, för man förstår inte vad man
– precis som alla andra – vad ska vi ha den till i vår verksamhet, och ingen som
kunde det tekniska. Alltså, det är en felsatsning, tycker jag, som är – jag vet inte
ens om jag kan försvara den(W)

Kommer det en utvärdering så vill vi inte göra den(D1).

Det verkar inte som att en utvärdering skulle vara ett bra sätt att avsluta IT-
satsningen. En dialog mellan kommunens företrädare och pedagogerna är nog ett
bättre alternativ och borde komma till stånd inom en snar framtid. 

6.2.1 AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Kommunens företrädare har en klar uppfattning om bristerna i IT-satsningen. De
är mycket ödmjuka i sitt förhållningssätt och vet att mycket hade kunnat göras
annorlunda.

När vi började den här satsningen, så var det rätt aningslöst…. att  det var… tur
att vi började med att utveckla någon form av IT-strategi. Men det var nog mer
en tanke av att – här får vi inte bli akterseglade. Vi vet att det satsas i dag
mycket i landet, på IT-utveckling. …  vi måste göra det vi också, för att hänga
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med i utvecklingen…  vi handlade först och tänkte sedan. …att en del hade man
säkert kunnat göra annorlunda….  just kopplingen att fördela kommunala
pengar för en IT-satsning, kopplat till pedagogiska utvecklingsprojekt, det
kändes ändå som en bra grund för att fördela pengar.
Där finns en uppenbar risk att man målar in sig i ett hörn, därför att
avskrivningstiden på datorer är tre till fem år. ..  när vi var klar med den här
perioden, så var i princip de datorer vi hade delat ut, de var otidsenliga. Det här
var ett dilemma som vi inte hade förutsett, och det här fick…  belasta de
budgetar som varje kommundel hade till sitt förfogande, för de centrala
pengarna var slut. ….  VI borde ha tänkt över bättre i förväg. Att man sätter
igång ett sånt här utvecklingsprogram, så måste man också se till att
finansieringen på lång sikt är tryggad. Vi visste att avskrivningstiden var kort
och vi gick in i det här med någon slags entusiasm bara, att nu ska vi se till att få
ut datorer på skolorna, men vi – vi var inte riktigt lika klarsynta när det gällde
att trygga reinvesteringsbehovet för en framtid, det var vi inte… . Och där står vi
idag, vad jag kan förstå(Z). 

Datorstatusen ute på skolorna är alltså inte den bästa. Hur ska man tackla det
problemet? Vem/vilka ska betala för nya datorer och framför allt, vidareutbildning
till pedagogerna?

… det ena att IT-satsningen som gjordes under den här perioden, var ju jättebra
för att lyfta nivån i kommunen. Det har man gjort och det har kommit igång ett
antal aktiviteter som annars aldrig hade kommit igång, och datormognaden blev
bättre på många håll. Om man ser svagheten i det hela, det är ju att det var
koncentrerat till så pass kort tid, som gjorde att efter det så fanns det inga
pengar kvar. Nackdelen var – var gör vi sedan, när pengarna är slut? Det fanns
inga tänk på det. Det var en av de stora bristerna, tycker jag. Sedan… borde
man från politiskt håll ha tänkt längre, när man tog beslutet… Den stora
blundern vi gjorde i det här projektet…  vi tog nog för lättvindigt på det här med
implementering, alltså att få folk med oss på, varför gör vi det här och att få folk
att utbilda sig, kopplat till möjligheter att utnyttja det man utbildat sig till. Här
borde vi nog ha satsat mer på bred front, tycker jag. Det var en miss som vi
gjorde. Är man optimist så tror man att det ska gå så bra allting och så ska det
gå fort. Det trodde vi ju. … Och så…  när folk ska börja ändra sitt sätt att tänka,
vilket det handlar om, tar längre tid än vad man tror. Vi trodde vi skulle klara
det på de här tre åren (Y).

En helt annan sida av IT-satsningen som varit ett stort problem för pedagogerna
har också varit ett stort problem för IT-teknikerna. De har inte haft det lätt, de har
ofta fått stå som åsnan mellan två hötappar. Ingen avundsvärd situation för dem,
därför tycker jag att det är viktigt att belysa deras vardag lite grann.

…  det är ett ganska pressande jobb för IT-teknikerna också. Det är inte mycket
ros ute på en skola för en IT-tekniker, det är mest ris. Det är…  ganska
pressande, att bara få ris och sällan ros. Så ser utvecklingen ut för IT-
teknikerna. De som anställdes, anställdes för att ha en viss pedagogisk support
också, ut mot skolorna. Men det är svårt att få tag på tekniker som också är
pedagog,  för att inte säga omöjligt. Det går inte hand i hand. Är du intresserad
av IT-teknik så är du inte pedagog och är du en pedagog så tycker du kanske inte
lika mycket om teknik. Och det insåg vi ganska snabbt, att det gick inte, för de
fick inte tid över för att vara pedagoger heller. Tiden gick åt till att preparera
datorer och sådant(X).
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7 DISKUSSION

Jag har valt att göra en kvalitativ studie som grundar sig i den kvalitativa
forskningstraditionen Fallstudie. Detta gjorde jag för att jag ville inhämta en
djupgående insikt om den här speciella IT-satsningen och insikt om hur de
inblandade informanterna tolkat situationen. Mitt fokus har varit att upptäcka och
tolka underliggande strömningar i kontexten. Jag har inte haft någon som helst
ambition att bevisa något ”rätt eller fel”.

Innan jag startade mitt arbete gjorde jag en tankekarta som jag använde som
underlag för problemformuleringarna. För mig var det en mycket bra teknik att
använda, för att jag fick se mina tankar nedskrivna och kunde formulera mina
frågeställningar utifrån tankekartan.

Den metod jag använt mig av är två olika former av intervjuer,
fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer. Jag hade en speciell tanke med mitt
val. Jag kunde samla in mycket data på kort tid. Det sparade också tid för mina
informanter, för att vi kunde samordna intervjuerna med konferenstiden. Enligt
min bedömning har det varit en bra metod. Mina informanter har besvarat
frågorna på ett ärligt och öppet sätt. Jag bedömer att det beror på att de varit
trygga i sin roll och att de har litat på mig som intervjuare. Man måste vara ytterst
noggrann med att genomföra undersökningen på ett etiskt acceptabelt sätt. Enligt
min bedömning har det varit en fördel att jag är en känd person för alla
informanter och att det har bidragit till att de har kunnat ”tala fritt” inför mig.
Genom min förförståelse i grupperna har jag kunnat upptäcka och tolka
underliggande åsikter, tankar och uppfattningar. Det betyder att min studie är unik
i sitt slag.

Mitt syfte var att undersöka och beskriva hur informationen och
kommunikationen har fungerat mellan kommun och skola under genomförandet
av IT i skolan. Min bedömning är att jag fått svar på det syftet. Visst har det
funnits information från kommunen till skolan, i olika former. Problemet är att
pedagogerna inte kunnat ta åt sig informationen på ett tillfredställande sätt. Man
kan fråga sig vad det beror på? Jag har inte i min studie kunnat belägga vad det
beror på, utan det måste bli antaganden från min sida. Har informationen varit
tillräckligt tydlig? Har informationen varit tilltalande och berikande för
pedagogerna, så att de kunnat ta till sig den på rätt sätt? När har pedagogerna fått
den information som givits? Min bedömning är att informanterna fått
informationen vid tidpunkter när de varit väldigt trötta, t ex vid konferenstider på
eftermiddagen. Jag håller med biträdande rektor om att det inte räcker med att
informera tio gånger, man kanske är tvungen att säga en sak tjugofem gånger. 

Kommunikationen, alltså en tvåvägskontakt, har varit minimal. Vad beror det på?
Det är helt enkelt så att pedagogerna har blivit ställda inför faktum. De har inte
haft någon möjlighet att påverka genomförandet av IT-satsningen. Man kan fråga
sig varför kommunens företrädare inte använt sig av den expertkunskap som
pedagogerna besitter.
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Mina litteraturstudier styrker mina resultat. Studien ”Examining teacher´s beliefs
about the role of technology in the elementary classroom”(Ertmer, P. m fl, 1999)
behandlar pedagogers åsikter om dataanvändningen i undervisningen. Studien
behandlar också svårigheterna med att integrera datoranvändningen I
undervisningen. Slutsatserna i den här studien är att det krävs en förändring i
dataundervisningen och förändringen måste få ta tid. Lärarna måste få utrymme
för träning och reflektioner kring datortänkandet och de måste tro på det de gör,
annars finns det ingen anledning att förändra undervisningen. De utvärderingar
som gjorts om IT-satsningar över hela landet, stämmer väl överens med mina
resultat. Då ställer man sig olika frågor: Hur löser man de problem som finns ute i
verksamheten? Får personalen någon vidareutbildning? Hur kan man förändra
pedagogernas attityder till datoranvändning? Vad gör man med gamla datorer?
Finns det pengar att köpa nya datorer? Hur ska man kunna öka viljan till
samarbete utan att det blir prestige? Kan man göra information och
kommunikation tydligare? Hur gör man för att få den tekniska biten att fungera
bättre?

Molander (1993) menar att den paradox som ligger i lärandet av en helt ny
kompetens är denna: att en student inte från början kan förstå vad han behöver
lära sig, det kan han förstå endast genom att lära sig själv, och lära sig själv kan
han endast genom att börja göra det han ännu inte förstår (s162).

Innan man börjar med en så här omfattande IT-satsning så vore det önskvärt att
börja med information och diskussion om vad som ska ske, när, hur och varför det
ska ske.
Intentionen om den här IT-satsningen har varit mycket god från kommunens sida,
men någonstans på vägen har det blivit fel. Pedagogerna anser inte att de har blivit
tillräckligt informerade i det här ämnet. Visst har det funnits information från
kommunens sida, men varför har den inte nått fram i tillräcklig omfattning?

Kommunikation kräver minst två aktörer, en som talar och en som lyssnar och
tvärt om. Visst har det funnits information och kommunikation. Men den
kommunikationen har varit på kommunens villkor. Pedagogerna har inte haft
något att säga till om. Om man vill nå fram till ett bra resultat så bör man ha en
tvåvägskommunikation, där man lyssnar på motparterna och väger in deras
argument. Pedagogerna tycker att de ställts inför faktum. De har inte fått vara med
och påverka processen. Det är väl rimligt att den personalgrupp som ska utveckla
IT också får vara med och påverka från början. 

Kommunen har inte lyckats övertyga pedagogerna om varför de ska använda IT i
skolan. De lyckades inte påvisa från början av projektet hur det här skulle bli ett
pedagogiskt arbetsredskap i vardagen. Efter de tre åren, med alla problem som
varit med datorer, skrivare, programvaror och nätverk har pedagogerna fått
underlag för sin kritik om IT-satsningen. De undrar fortfarande vad de ska ha
detta till. Det är en delikat uppgift för kommunen att vända den här negativa
trenden. Jag är helt övertygad om att det går, men det kommer att ta tid.
 
Bodil Jönsson beskriver i sin bok ”Tio tankar om tid” vilket dilemma man utsätts
för när man använder datateknik. Hon skriver
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När den kreativa människan började omge sig med alltmer teknik lät hon sig
pressas till att leva ett liv där hon inte längre är sin egen tidssättare. Människans
kreativitet, uppfinningsrikedom, lyhördhet och flexibilitet har fått möta teknikens
förutsägbarhet, fantasilöshet och förändringsokänslighet. Eller – sett från andra
hållet – människan med sina egenskaper som glömsk, ologisk, oorganiserad och
känslomässig försöker samexistera med teknik som har ett gott minne, är exakt
och logisk, välorganiserad och pålitligt opåverkbar (Jönsson, B. 1999, s12)

Pedagogerna måste få tid och möjligheter att integrera IT i undervisningen under
en lång tidsperiod. De behöver också stöd och uppbackning från kommunens sida
vad gäller vidareutbildning och planering för att IT-verksamheten i skolan ska bli
ett pedagogiskt arbetsredskap i vardagen. Om vi vill ha Europas bästa skola så
måste det få kosta för att ta oss dit. Ty, den stående frasen när något önskas är att
det finns inga pengar till det. Detta gäller både från skola och kommun.

Det skulle vara en bra idé att ha informationsmöten på Folkets Hus, där alla kan ta
del av samma information samtidigt. Det går att ha flera möten under den
inledande fasen av ett nytt projekt.
Ta var på pedagogernas kompetens och utnyttja deras kontaktnät med elever,
föräldrar och kollegor. 
Många av piloterna som utbildades flyttade till andra skolor och även till andra
delar av landet. Hur skulle man kunnat hantera detta problem på ett bättre sätt?
Kan det var så att det skulle ha varit bättre om all skolpersonal fått en grundnivå
från början? Nu var det ju så att det utbildades ett antal piloter först. Sedan skulle
de utbilda sina kollegor.

Min förhoppning är att kommunens företrädare och pedagogerna i skolan ska bli
intresserade av att fördjupa sig i avsnittet nedan, som handlar om fortsatt
forskning och tillsammans skapa en plattform för att utveckla datorn som ett
pedagogiskt arbetsverktyg i den aktuella kommunen. Vi kan lära av misstagen,
vara mer lyhörda inför de expertkunskaper som pedagogerna besitter och gå
styrkta in i framtiden.

Under arbetets gång har många frågor rests. En intressant fråga är till exempel på
vilket sätt man kan gå vidare efter den stora IT-satsningen? Använder man
pedagogernas kompetenser för att vidga tänkandet kring lärandet med
datoranvändning? Hur gör man för att få pedagogerna mer positivt inställda till
datorn som arbetsredskap i vardagen? Hur gör man med vidareutbildning av all
berörd personal? Vilka grepp tar man för att få ut informationen till de berörda
parterna och få de att förstå informationen. Kan man inleda ett samarbete med
pedagogerna som leder till framgång? Vad gör man för att förnya den ålderstigna
maskinparken?

Jag skulle gärna vilja följa upp den här studien med en större studie, där man kan
följa hela kommunens och alla skolornas arbete med IT under en längre period.
Det mest fascinerande med forskning är att nya frågeställningar ständigt
uppenbarar sig vilka kräver ny forskning och analys, vilket i sin tur leder vidare
till nya frågeställningar.
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BILAGA 1

Frågor till kommunens företrädare.

Varför skulle det göras en IT-satsning?

Vilka tankar hade du om IT-satsningen?

Kan du beskriva IT-satsningens händelseförlopp utifrån ditt perspektiv?

Vilka former av direktiv kom från skolverket angående IT-satsningen?

Vilket tidsperspektiv hade ni för IT-satsningens genomförande?

Vem eller vilka har finansierat IT-satsningen?

Vilken form av möten eller samarbete hade ni med skolan innan IT-satsningen

påbörjades?

Vilken form av utbildning fick pedagogerna före IT-satsningens genomförande?

Vilka bestämde hur datasatsningen skulle se ut och hur omfattande den skulle bli?

Vilken form av kontakt har ni haft med skolan under tiden som IT-satsningen har

genomförts?

Vilken form av förberedelsetid har pedagogerna fått inför den här IT-satsningen?

Hur har pedagogerna ”avlastats” för att kunna ägna tid till dataarbete?

Har du någonting som du känner att du vill tillägga?
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BILAGA 2

Frågor till pedagogerna.

Berätta hur det gick till när ni fick veta att det skulle bli en IT-satsning i skolan?

Vad fick ni veta?

På vilket sätt fick ni veta?

Vad tänkte ni om IT-satsningen?

Vad tyckte ni om IT-satsningen?

På vilket sätt blev ni förberedda på IT-satsningen?

Fick ni någon grundläggande utbildning i data?

Fick ni någon vidareutbildning i data?

Hur förberedde kommunen IT-satsningen?

Vilken information fick ni?

Vilka former av gemensamma möten hade ni?

Fanns det andra former av kommunikation mellan er?

Hur mycket arbetstid har ni fått ”avsatt” speciellt för dataarbete?

Vem eller vilka har finansierat IT-satsningen?

Vad trodde ni att IT-satsningen skulle innebära konkret för er i

klassrumssituationen?

Vilka förväntningar hade ni på IT-satsningen?

Hur stämde det som skedde vid IT-satsningen med era förväntningar?

Vilken form av kontakt har ni haft med kommunen under tiden som IT-satsningen

genomförts?

Vad har skett vid dessa kontakttillfällen?

Har det gjorts utvärderingar av IT-satsningen?

Vilken typ av ”stöd”, uppbackning har ni fått från kommunen under IT-

satsningens genomförande?

Räckte det stödet?
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